
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY  5 a NA DZIEŃ  29.4. 2021 r. (czwartek) 

 

Nr 

lekcji 

Przedmiot 

z planu 

lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania 

rozwiązań 

nauczycielowi 

1. Religia 

Temat: Kto ma racje? Kto 
nie-konflikty w okresie 
dorastania. Moje 
obowiązki, które mnie 
rozwijają 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Zdrowaś Mario prosząc  Matkę Boską 

o zdrowie. 

2. Omówienie przypowieści o talentach 

3. Niedziela Dobrego Pasterza 

Spotykamy się online 
 

2. 

 
Język 

angielski 

 

Temat : Come to 

Scotland. Przyjedź do 

Szkocji. Atrakcje 

turystyczne Szkocji-

rozumienie tekstu 

czytanego. 

Witajcie na dzisiejszej lekcji. Dziś czytamy i tłumaczymy tekst ze strony 86.  

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku czytamy i tłumaczymy tekst ze strony 86.-Come to 

Scotland. 

3. W podręczniku zadanie 1,2 str. 86. 

Lekcja online 

zgodnie z planem. 

3. Język polski 

Temat: : Świat 
przedstawiony  w książce 
"Ania z Zielonego 
Wzgórza".  

 

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Zapisz krótką notatkę o autorce lektury. 

3. Określ czas i miejsce akcji. 

4. Wypisz bohaterów z podziałem na głównych, drugoplanowych, epizodycz-

nych . 

5. Ułóż plan wydarzeo. 

Lekcja online zgodnie z 
planem. 



4,5. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 
 

Temat: Doskonalenie 
techniki indywidualnej 

podczas gry w minipiłkę 
siatkową 

 
Temat: Poznajemy gry i 

zabawy doskonalące grę 
w minipiłkę siatkową 

Witaj! 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w 
 
Technika: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8ovIE_O8aWI 
 
Gry i zabawy: 
https://www.youtube.com/watch?v=cb0R0fWq2T8 

Lekcja on line.  

     

4,5. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 

 
Temat: Dwiczenia 
poprawiające skocznośd. 

 
 
 
 

Temat:  Jak poprawid 
WYSKOK w DOMU? 

 
 

 

 
 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj o skoku  
Skok w dal z miejsca … 
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g  
 
 
…. i trochę dwiczeo poprawiających skocznośd 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI  
Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są najważniejsze. 

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
  

6 Biologia 
Temat: Rośliny 
okrytonasienne 
 

 

1. Rozpoznawania gatunków  drzew okrytonasiennych i roślin zielnych  

2. Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej 

3. Wykonaj dw. 1 i 2 str. 91 

 
Lekcja online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ovIE_O8aWI
https://www.youtube.com/watch?v=cb0R0fWq2T8
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI

